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Her er årets sidste nyhedsbrev, et nyt år nærmer sig med hastige skridt. Der er afholdt
generalforsamling den 31. oktober på Bygholm landbrugsskole. Vinnie Larsen valgte at stoppe i
bestyrelsen, mange tak for indsatsen. Conny Lauesen blev valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen er
følgende: bestyrelsesmedlem Jens Østergård, kasserer Conny Lauesen og formand Lars Elgaard.
Vil du/I gerne have nogen emner bragt frem, så kontakt en fra bestyrelsen.
Vi skal være tilfredse med medlemsfremgang i dansk suffolk, hvor der på landsplan bliver færre og
færre fåreavlere. Racen må have noget som andre ikke har!!
Svensk suffolkforening, som ønskede at komme til DK omkring landsskuet i Herning 2010, de
kommer og 2 besætninger har sagt ja til besøg.
Samarbejdet med de andre sorthovedede racer
Turen til Tyskland den 23-24 og 25. oktober forløb rigtig godt, læs vedlagte referat fra turen.
Arrangementer
Der holdes åbnet hus sammen med distrikt 5 ved Lars Elgaard. Bugtrupvej 45, 8560 Kolind, lørdag
den 16. januar 2010 hvor temaet er læmmesæsonen, dyrlæge Kasper Krogh fra dyrlægerne
Østjylland vil være i tidsrummet kl. 10 til kl. 13.
IT
Vi arbejder på at lave nyhedsbrevet på mail, til dem som ønsker at modtage på mail, dog kan man få
det som brevform stadigvæk. Giv venligst Jens Lauesen besked på mail: lauesen@email.dk
Kontingent
Medlemskontingentet er fastsat til 150 kr. for 2010, beløbet skal være indsat senest den 28. februar
2010 på konto 0837 0125261418.

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår.
På vegne af dansk Suffolk
Lars Elgaard
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Tysklandstur 23-24-25 oktober
Nogle fåreavlere har været på besøg uden for landets grænse og været begejstret for at få sådanne
oplevelser. Derfor var der et ønske fra flere Suffolk avlere om, at der blev arrangeret en tur i
foreningens regi.
Da vi i forvejen har interesse fællesskab med de andre sorthoved racer, var det naturligt at spørge
dem om de ville med. Vi satte os sammen og bestemte, at Tyskland var et spændende fåreland at
besøge og derfor faldt valget på dette.
Inge og Asger Markussen har mange kontakter til avlere i Tyskland og desuden erfaring med at
arrangere ture til udlandet, derfor var det naturligt, at de blev bedt om at gå i gang med at planlægge
turen.
Interessen for turen var stor, endda så nogen kom på venteliste. Vi kunne mønstre 39 deltagere som
tog af sted den 23. oktober, det var glædeligt at så mange ville med.
Vi startede i Kolding kl. 10.00 og kørte ned gennem Tyskland til
Oldenburg området. Vi nåede at besøge Dieter sidst på dagen, her fik vi
en hyggelig aften med noget godt at spise og en dram til, nogen mente
at den var så stærk at den kunne virke som ormekur. Dieter tog med os
og fungerede som guide på resten af turen. Dieter har 100 får, Swarts
Kopf, der minder om de danske Oxford Down. Efter besøget tog vi til
Oldenburg til et hotel, hvor vi overnattede begge dage.
Næste morgen startede vi tidligt. Vi skulle på besøg hos en dige bonde
der havde 1000 får, som afgræssede 14 km. dige i alt. Vi kørte i bus på
digerne og havde rig mulighed for at se en helt enestående natur, der
var for eksempel tusindvis af gæs og andre fugle.
Det der nok gjorde det største indtryk på fåreavlerne var, at han havde
en flok nyklippede væddere af racen Swarts Kopf, de var et
imponerende syn og det kom nok bag på nogen, at racen har så flotte
dyr.
Efter at have fået frokost i en lille hyggelig by, gik turen til Jan og Fie
Lieves, som nogle har kendt fra deres tid i Danmark, hvor de var aktive
Suffolk avlere. Gensynet med dem var rart, dejligt at se at de trives i
deres nye omgivelser. Fårene havde de haft med fra Danmark, egentlig
importeret fra Holland, meget engelsk præget dyr.

Selvom vi havde oplevet meget den dag tror jeg, at alle Suffolk avlere
glædede sig til at se næste besætning, det var en yngre landmand som
var en rigtig avler. Han havde prima køer, solgte en masse tyre til avl,
desuden havde han malkefår hvor alt afkom bliver solgt videre til
mælkeproduktion i de sydlige lande. Men det er jo Suffolk vi var mest
interesseret i, en god besætning som tydelig var i avlerhænder, ejerne er
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tydelig i sine avlsmål. Det er en besætning som bliver spændende at følge. Især et vædderlam blev
beundret meget og flere vil gerne købe den, så må vi se om den kommer til Danmark.
Søndag morgen skulle vi igen se en top avlsbesætning af Suffolk, ca. 40
moderdyr. Der var mange dyr som blev beundret og nogle vædderlam
så særdeles lovende ud. Det dyr som gjorde mest indtryk var en 2 års
vædder som gik ved fårene, en særdeles kraftig herre, som for øvrigt
var købt hos Rolf Breihiem. Der går en del væddere i Danmark fra
netop den besætning.
Så var det tid til at se noget helt andet, det var en fårerace der er
kommet helt fra Afrika, som hedder Cameroun, et spændende besøg og
noget anderledes, med nogle velpassede og særdeles charmerende dyr.
Vi spiste der og selvfølgelig fik vi kød fra Cameroun får, det var yderst
lækkert.

På vej hjem skulle vi også se en Shropshire besætning, alle dyrene var
af engelsk afstamning, mit indtryk var, at det var gode dyr som faldt i
god smag hos Shropshire avler, så måske kommer der import til
Danmark fra netop den besætning?

Godt hjemme igen søndag aften, trætte men fuld af mange gode indtryk. En stor tak til arrangørerne
Inge og Asger for deres gode tilrettelæggelse af turen og for at den spændte så bredt. Også tak til
Anne for at oversætte så alle fik mere ud af det hele.
Jens Østergaard

Print dato 27-12-2009

Side 4 af 4

